
UCHWAŁA NR 152/21  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

z dnia 18 lutego 2021 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 1366/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 1 października 2020 w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 
wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w 
ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w ramach 10 
Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki 
zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668  z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 2 ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zmienia się uchwalę Nr 1366/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 

października 2020  r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o 

powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu 

grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 

szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1  w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 

Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa 

– Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr 1619/2020 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2020 oraz Uchwałą Nr 1824/2020 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020, w taki sposób, że § 7 

ust. 7 załącznika nr 1 do uchwały Nr 1366/20 Zarządu Województwa Małopolskiego  

tj. „Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego  pn. Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. 

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” -Grant nr 1  otrzymuje brzmienie:  „§ 7 ust. 

7 Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich zadań grantowych w 

ramach projektu grantowego nr 1 wynosi PLN 12 772 572,12 (słownie: dwanaście 

milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 

12/100).” 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

Uzasadnienie 

Zmiana regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego  pn. Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. 
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 1, dotyczy zwiększenia kwoty 
alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich zadań grantowych w ramach 
projektu grantowego nr 1, w związku decyzją Zarządu  Województwa Małopolskiego, 
który dokonał zwiększenia kwoty w ramach poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


